Az osztályozóvizsga szabályai a Szegedi Szent Benedek School of
Business Szakgimnáziumában
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához,
ha
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát (amennyiben kérelmezi),
 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
meghaladja
o az iskolai nevelés-oktatás szakaszában (általános iskolában a nyolcadik évfolyam,
szakközépiskolában a tizenegyedik, szakgimnáziumban és gimnáziumban a
tizenkettedik évfolyam végéig) a kétszázötven tanítási órát,
o az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az
elméleti tanítási órák húsz százalékát,
o a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati
oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint – az Országos
Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás
tanítási óráinak húszhúsz százalékát,
o a kilencedik évfolyamtól kezdődően a Nat-ban meghatározott szakmai orientáció, a
tizenegyedik évfolyamtól kezdődően – az Országos Képzési Jegyzék szerinti –
elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz
százalékát,
o illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, és emiatt a tanuló
teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év
végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy
osztályozóvizsgát tegyen (a nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor
tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz
tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a jogszabályban meghatározott
értesítési kötelezettségének),
 ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a
meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető,
félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról
való hiányzás következményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor engedélyezték, hogy egy vagy több
tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt
tegyen eleget. Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában – a szakképzésre vonatkozó
rendelkezések szerint – szervezett beszámoltató vizsga is.
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Osztályozó vizsgánál az értékelés az adott tanév tantárgyi követelményeinek elsajátítási
szintjét jelzi.
Osztályozó vizsga esetén a tanuló tovább haladását iskolánk abban az esetben biztosítja, ha a
tanuló az osztályozó vizsga tantárgyai mindegyikéből legalább elégséges osztályzatot szerzett,
vagy megfelelően teljesített minősítést kapott. A sikertelen osztályozó vizsga vagy a
vizsgaengedély meg nem adása évfolyamismétlést von maga után valamennyi
intézménytípusban.
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